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 Diarienummer 

   UN 0125/13 

 

Paragrafen justeras omedelbart 

 

§ 28 

 

Överklagan av beslut om bidrag Ladans förskola. Svar till 
förvaltningsdomstol 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Tidigare beslut fattat 11 december 2014 om att återkalla bidragsrätten upphävs 

 

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utfärda ett föreläggande med de åtgärder som 

måste vidtas. 

 

Sammanfattning 
 
Den 20 november 2014 genomförde förvaltningen ett tillsynsbesök vid den fristående 

förskolan Ladan. Vid tillsynen framkom att förskolan Ladan idag inte uppfyller de 

grundläggande kraven för att vara bidragsberättigad för att bedriva förskoleverksamhet 

som fristående enhet och måste genomföra ett omfattande förbättringsarbete för att få 

ett godkännande för fortsatt bidragsrätt från kommunen.  

 

Utbildningsnämnden fattade den 11 december 2014 beslut om att återkalla bidrags-

rätten för den fristående förskolan Ladan. Förskolan har överklagat beslutet till 

förvaltningsrätten som förelagt kommunen att inkomma med ett svar. 

 

Arbetsutskottet behandlade ärendet 23 februari och föreslår nämnden besluta: 

 

1. Tidigare beslut fattat 11 december 2014 om att återkalla bidragsrätten upphävs 

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utfärda ett föreläggande med de åtgärder  

som måste vidtas. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 23 februari 2015 § 13 

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad 11 februari 2015 

Utbildningsnämndens beslut 11 december 2014 § 123 

 

Yrkande 
 

Stina Michelson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag 

 

 

Forts. 
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§ 28 forts. 

 

Överklagan av beslut om bidrag Ladans förskola. Svar till 
förvaltningsdomstol 
 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons yrkande. Han finner 

att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förvaltningsrätten i Falun 

Ladans förskola 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 
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§ 29 

 

Nya barnomsorgsregler 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg antas med 

föreslagen revidering  

2. Reglerna börjar tillämpas från och med 1 april 2015 

 

Sammanfattning 

 

En revidering och förtydligande har gjorts angående regler för kommunal förskola, 

fritidshem och annan pedagogisk omsorg utifrån gällande lagar och förordningar.  

Revideringen innefattar främst placeringsrutiner, turordning vid placering och ansökan/ 

uppsägning av plats. Förtydligande har gjorts gällande regler för allmän förskola, 

föräldraledighet, arbetssökande samt vistelsetid och schema.     

De reviderade reglerna har varit på remiss till förskolechefer, rektorer och personal. 

Materialet har även presenterats för fackliga företrädare. 

 

Nämnden fick vid nämndsammanträdet den 22 januari 2015 en muntlig presentation av 

innehållet i reglerna. Skriftligt förslag till regler delgavs nämnden 12 februari.   

 

Förslag till beslut lämnades till arbetsutskottet 23 februari.  

 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg antas med 

föreslagen revidering 

2. Reglerna börjar tillämpas från och med 1 april 2015 

 

Beslutsunderlag 

 

Reviderat förslag till regler efter arbetsutskottet 23 februari 

Arbetsutskottets protokoll 23 februari 2015 § 5 

Utbildningsnämndens protokoll 12 februari 2015 § 12  

Tjänsteskrivelse med bilagt förslag till regler daterat 22 januari 2015 

Utbildningsnämndens protokoll 22 januari 2015 § 6 

 

Yrkande 
 

Anne Hamrén (S): Bifall till arbetsutskottets förslag 

 

Forts. 
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§ 29 forts. 

 

Nya barnomsorgsregler 
 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamréns yrkande. Han finner 

att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande  
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§ 30 

 

Anvisningar för uthyrning av skolans lokaler  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nya anvisningar för uthyrning av lokaler antas, med innebörden att kommunala 

skolors behov skall tillgodoses i första hand 

 

Sammanfattning 

 

I nuvarande regler för uthyrning av lokaler under skoltid, som antogs av barn- och 

utbildningsnämnden 6 november 2007, anges att fristående skolor och förskolor skall 

ges tillgång till kommunala idrottshallar och gymnastiksalar på likvärdiga villkor som 

kommunala skolor. Enligt skollagen har kommunen ingen skyldighet att tillgodose 

lokalbehov för fristående enheter. 

 

Med ökande tryck på våra skolors idrottshallar har det också inneburit allt större 

problem för våra kommunala skolor, som inte får tillgång till idrottslokaler i tillräcklig 

utsträckning därför att de är uthyrda till fristående skolor. 

Genom tillkomsten av Tallbackens idrottshall finns nu reella alternativ att tillgå för 

fristående enheter. Förvaltningen föreslår att reglerna ändras så att de egna skolornas 

lokalbehov tillgodoses i första hand. 

 

Arbetsutskottet behandlade ärendet 23 februari och föreslår nämnden besluta i enlighet 

med följande: 

 

1. Nya anvisningar för uthyrning av lokaler antas, med innebörden att kommunala 

skolors behov skall tillgodoses i första hand 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets prototokoll 23 februari 2015 § 6 

Tjänsteskrivelse med bilagt förslag till anvisningar daterat 21 januari 2015 

 

Yrkande 
 

Marie Mills (SRD): Bifall till arbetsutskottets förslag 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills yrkande. Han finner att 

nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, Utbildningsförvaltningen för verkställande 
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§ 31 

 

Nationell idrottsutbildning (NIU) skidor vid Slottegymnasiet 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Ingen ansökan om återcertifiering av nationell idrottsutbildning längdskidor görs  

 

2. Elever som för närvarande går på utbildningen slutför den  

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 14 maj 2014 att; NIU skidor vid 

Slottegymnasiet erbjuds inte för nya elever läsåret 2014/2015 samt att utbildningsförvalt-

ningen får i uppdrag att utreda hur en utvecklingsplan för NIU skidor kan utformas, inför 

ansökan om ny certifiering. 

 

Senaste åren har Slottegymnasiet haft en nedåtgående trend av antal elever i Nationell 

idrottsutbildning (NIU) skidor, tidigare Specialidrott skidor. Läsåret 2014/2015 har gymnasiet 

två elever. Detta är en för liten grupp för att bedriva en kvalitativt bra träning.  

 

För att få en ny certifiering för NIU skidor från årsskiftet 2015/2016 ska en ansökan göras till 

Svenska skidförbundet under våren 2015. Skolhuvudmannen ska då ha en handlingsplan för 

att utveckla NIU skidor. Kraven för att få utbildningen certifierad ställer höga krav på 

skolhuvudmannens engagemang och satsningar på att utveckla längskididrotten. Bl.a. ska 

utbildningen kvalitetssäkras och eleverna ska erbjudas elitinriktad verksamhet utanför skoltid. 

Utbildningen är därmed kostnadskrävande då det behövs en lärare/tränare på 75 % tjänst. 

Därtill tillkommer kostnader för träningsläger, skidtävlingar m.m. Certifieringen kräver att det 

är minst 12 elever på en fyraårsperiod som väljer att gå inriktningen.  

 

Konsekvenser om det beslutas att helt lägga ner NIU skidor kan vara att Slottegymnasiet får 

färre elever till nationella programmen. Särskilt gäller det elever från andra kommuner.  

 

Förslag till beslut presenterades för arbetsutskottet 23 februari.  

 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Ingen ansökan om återcertifiering av nationell idrottsutbildning längdskidor görs  

2. Elever som för närvarande går på utbildningen slutför den  

 

 

 

Forts. 
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§ 31 forts. 

 

Nationell idrottsutbildning (NIU) skidor vid Slottegymnasiet 
 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 23 februari 2015 § 8 

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad 30 januari 2015 

Utbildningsnämndens protokoll 25 september 2014 § 84 

 

Yrkande 
 

Mia Sparrow (FP): Avslag till arbetsutskottets förslag 

 

Stina Michelson (S), Anne Hamrén (S), Ingrid Olsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Stina Michelsons bifallsyrkande mot Mia Sparrows avslagsyrkande. Han 

finner att nämnden bifaller Stina Michelsons yrkande. 

 

Reservation 

 

Mia Sparrow (FP) 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande  
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§ 32 

 

Kontaktpolitiker mandatperioden 2015-2018 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden antar reviderade riktlinjer gällande kontaktpolitikeruppdraget. 

Riktlinjerna gäller från och med att beslutet är fattat. 

 

2. Nämnden väljer följande ledamöter som kontaktpolitiker under mandatperioden 2015-

2018: 

 

Verksamhet: Kontaktpolitiker: 

 

Grupp 1: 

Stenhamreskolan F-9  Allan Cederborg  

Särskolan  Nathalie Häll  

Öppna förskolan (familjecentralen) Ann-Christin Svedman  

Korskrogens förskola  Stina Michelson  

Vij förskola   

Gläntans förskola 

Propellerns förskola  

  

Grupp 2: 

Färila skola F-9  Marie Mill  

Tallkottens förskola  Victoria Andersson  

Intraprenaden Buffeln  Monica Ingerhed  

Lillhaga förskola Lars Engström  

Bofinkens förskola Kristoffer Hansson  

  

Grupp 3: 

Tallåsens skola F-6  Ingrid Olsson  

Tallåsens förskola  Mikael Sellberg  

Gärdeåsskolan F-6 Christina Sundell  

Utvecklingscentrum (SFI, särvux mm) Anne Hamrén 

Slotte1 Kjell Nilsson 

Slotte 2   

 

Grupp 4: 

Intraprenaden Hybo-Ämbarbo  Mia Sparrow  

Öjeskolan 3-9 Yvonne Oscarsson    

Järvsö förskola  Suzanne Blomqvist  

Nybo skola F-2  Irene Jonsson  

Los skola F-9  Lena Svahn  

Los förskola Anton Ring Hedman 

Forts  
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§ 32 forts. 

 

Kontaktpolitiker mandatperioden 2015-2018 
 

Sammanfattning 
 

Nämnden har att ta ställning till om kontaktpolitiker ska väljas för mandatperioden 2015-2018 

och om tidigare antagna riktlinjer fortsättningsvis ska gälla.  

 

Gällande riktlinjer för kontaktpolitikeruppdraget antogs av utbildningsnämnden 5 maj 2011. 

Riktlinjerna behöver revideras. Förslag presenterades för arbetsutskottet 23 februari.     

  

Arbetsutskottet beslutade att kontaktpolitiker ska väljas även till Slottegymnasiet, Slotte 1 och 

Slotte 2. 

 

Ordförande föreslår att representanter i programråd på Slottegymnasiet också är 

kontaktpolitiker för Slotte 1 och Slotte 2.  

 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden antar reviderade riktlinjer gällande kontaktpolitikeruppdraget. 

Riktlinjerna gäller från och med att beslutet är fattat. 

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 23 februari 2015 § 7 

Tjänsteskrivelse med bilaga daterad 10 februari 2015 

 

Yrkande 

 

Mikael Sellberg (V): Kontaktpolitiker ska väljas för Slotte 1 och Slotte 2   

 

Allan Cederborg (M): Kontaktpolitiker väljs enligt förslag till grupp 1-4 enligt följande: 

Grupp 1: Allan Cederborg, Nathalie Häll, Ann-Christin Svedman 

Grupp 2: Marie Mill, Victoria Andersson, Monica Ingerhed 

Grupp 3: Ingrid Olsson, Mikael Sellberg, Christina Sundell  

Grupp 4: Mia Sparrow, Yvonne Oscarsson, Suzanne Blomqvist 

 

Stina Michelson (S): Kontaktpolitiker väljs enligt förslag till grupp 1-4 enligt följande: 

Grupp 1: Stina Michelson 

Grupp 2: Lars Engström, Kristoffer Hansson 

Grupp 3: Anne Hamrén, Kjell Nilsson 

Grupp 4: Irene Jonsson, Lena Svahn 

 

 

Forts. 
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§ 32 forts. 

 

Kontaktpolitiker mandatperioden 2015-2018 
 

Anton Ring Hedman (SD): SD representeras i grupp 4 

 

Stina Michelson (S), Anne Hamrén (S), Marie Mill (SRD): Bifall till arbetsutskottets förslag 

punkt 1 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Sellbergs yrkande. Han finner 

att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt förslag till kontaktpolitiker. Han 

finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons yrkande om att 

välja kontaktpolitiker. Han finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Anton Ring Hedmans yrkande. Han 

finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons m fl. yrkande om att 

bifalla arbetsutskottets förslag. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Valda kontaktpolitiker 

Förskole- och skolområden/förskolechefer och rektorer 
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§ 33 

 

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av 
barn/elev 2015 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen  

 

Sammanfattning 

 

Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 

huvudmannen (Skollagen 6 kap. 10 §).  

 

Följande anmälningar har inkommit till sammanträdet idag: 

 

Dnr UN 68/15 

Anmälan har lämnats av rektor för Färila skola 2015-02-27. Anmälan gäller kränkande 

behandling av elev mot elev 2015-02-24. Återkoppling sker 2015-03-24.  

 

Dnr UN 66/15 

Anmälan har lämnats av rektor för Färila skola 2015-02-24. Anmälan gäller kränkande 

behandling av elev mot elev 2015-02-19. Återkoppling sker 2015-03-19.  

 

Dnr UN 65/15 

Anmälan har lämnats av rektor för Nybo skola 2015-02-27. Anmälan gäller kränkande 

behandling av elev under vecka 7. Samtal har skett 2015-02-24 och 2015-02-26. Uppföljning 

2015-02-26. Ärendet är avslutat.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2015 

 

Nämnden får information om anmälningarna idag. Tf. förvaltningschef föreslår nämnden 

besluta att nämnden tagit del av informationen. 

 

Yrkande 

 

Anne Hamrén (S): Bifall till tf. förvaltningschef förslag. 

 

 

 

Forts. 
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§ 33 forts. 

 

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av 
barn/elev 2015 
 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamréns yrkande. Han finner 

att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Beslutexpediering 

Akt 
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§ 34 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och 

tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till 

nämnden. 

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som finns bevarade 

hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut som är aktuella redovisas 

vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan kombineras med en kort föredragning 

på nämndsammanträdet. 

 

Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker: 

 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till förvaltningsdomstol och till 

Skolväsendets överklagandenämnd.   

 

Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av varje medlem av en 

kommun. När beslutet har redovisats och protokollet från sammanträdet, där beslutet 

redovisats, justerats och meddelande om det anslagits på kommunens officiella anslagstavla i 

förvaltningshuset i Ljusdal har varje kommunmedlem tre veckor på sig att överklaga beslutet.  

 

Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som är myndighetsutövande. Dessa 

beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir möjliga att överklaga när beslutet 

tagits emot av den som beslutet angår.    

 

Beslut inkomna under tiden 6 februari 2015 – 5 mars 2015  

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen 
kap. 10) 
 

FÖRSKOLEÄRENDEN 

 

Placering av barn i förskola, SL 8:14,15. Punkt 7.1 i delegeringsordning. 

Beslut av förskolechef Ljusdals centrala barnomsorg under tiden 2014-11-03 – 2015-02-

17. Femton barn beviljas plats på förskola inom området. Dnr UN 4/14 

 

 

Forts. 
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§ 34 forts. 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 
 

Beslut av förskolechef Ljusdals centrala barnomsorg 2015-02-05. Utökning av tid med 

13 timmar/vecka under tiden 2015-01-26 – 2015-06-18 för ett barn beviljas. 

 

Beslut av rektor/förskolechef Järvsö under tiden 2014-11-03 – 2015-02-11. Elva barn 

placeras på förskola i Järvsö. Dnr UN 3/15 

 

Beslut av rektor/förskolechef Ljusdals utbildningsområde, Intraprenad Hybo-Ämbarbo 

under tiden 2015-02-09 – 2015-02-16. Två barn har placerats på förskola inom området. 

Dnr UN 3/15  

 

Beslut om nedsättning och befrielse från avgift för förskola vid individuell 

prövning. SL 8:16. Punkt 7.2 i delegeringsordning 

Beslut av kvalitets- och lärstödschef 2015-01-12. Betalningsuppehåll beviljas för fyra 

barn under tiden 2015-01-01 – 2015-01-31 på grund av ej nyttjande av barnomsorgsplats 

med anledning av att dagbarnvårdare avlidit. Dnr 3/15. 

 

Beslut om nedsättning och befrielse från avgift för förskola vid individuell 

prövning. SL 8:16. Punkt 7.2 i delegeringsordning 

Beslut av kvalitets- och lärstödschef 2015-01-12. Betalningsuppehåll beviljas för två 

barn under tiden 2015-02-01 – 2015-05-03 med anledning av att dagbarnvårdare avlidit 

och att barnomsorg inte kommer att nyttjas fram till dess att ny plats beviljats. Dnr 3/15. 

 

Beslut om nedsättning och befrielse från avgift för förskola vid individuell 

prövning. SL 8:16. Punkt 7.2 i delegeringsordning 

Beslut av kvalitets- och lärstödschef 2015-02-02. Avgiftsbefrielse beviljas för ett 

syskonpar på förskola inom Hybo-Ämbarboområdet under tiden 2015-02-01 – 2015-03-

31. Dnr 3/15. 

 

FRITIDSHEM 

 

Placering av barn i fritidshem. Punkt 8.1 i delegeringsordning 

Beslut av rektor Järvsö under tiden 2014-11-24 – 2015-01-19. Tolv barn placeras på 

fritidshem inom området. Dnr UN 3/15 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

 

Skolskjutsärende, beslut av förvaltningschef 2014-05-14, dnr UN 177/14, mål nr 4024-14 

Beslut om att avslå ansökan om skolskjuts har överklagats. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har lämnat dom i ärendet 2015-02-11: 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
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   UN 0002/15 

 

§ 35 

 

Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns bevarade 

hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är aktuella redovisas vid 

varje nämndsammanträde, se nedan. 

 

Dnr UN 50/15 

Kommunfullmäktige beslutar 26 januari 2015 § 39 

Medborgarförslag om att säkra tillgången på förskollärare 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till utbildningsnämnden för beslut 

 

Dnr UN 242/14 

Kommunfullmäktige beslutar 26 januari 2015 § 31 

Ändring av statuter för Axel Sundbergs minnesfond 

 

1. På förslag av efterlevande överförs pengarna i Axel Sundbergs minnesfond till 

stipendiefonden Margareta och Harry Schölins minne 

2. Axel Sundbergs minnesfond avvecklas 

 

Dnr UN 44/15 

Skrivelse angående fortlöpande hjälp och stöd med ansökningar för internationella 

projekt 

 

Skrivelse från språklärare i Ljusdal. Skrivelsen är ställd till ledamöter i utbildningsnämnden, 

grundskolans rektorer, gymnasieskolan rektorer, kommunstyrelsen och kommunchef. 

 

Dnr UN 174/14 

Uppföljning efter Skolinspektionens tillsyn i Ljusdals kommun 

Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Ljusdals kommun av grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskola samt av kommunen ansvarstagande för förskola, 

fritidshem och vuxenutbildning. Tillsynen genomfördes under våren 2014. 

 

Skolinspektionen har i beslut den 24 september 2014 förelagt kommunen att vidta åtgärder 

avseende ett antal bedömningsområden. Skolinspektionen har begärt att kommunen i januari 

2015 ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits. Kommunen har lämnat en sådan redovisning. 

Forts. 
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   UN 0002/15 

 

§ 35 forts. 

 

Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden 

 

Skolinspektionen beslutar 27 februari 2015: 

Skolinspektionen bedömer att Ljusdals kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade 

bristerna i verksamheterna har avhjälpts. Tillsynen avslutas därmed.  

 

Överklagade beslut fattade av nämnden 
 
Dnr UN 125/13  

Beslut om bidrag Ladans förskola 

Ladans förskola har överklagat utbildningsnämndens beslut 11 december 2014 om att 

återkalla godkännande om bidrag. 

 

Överklagan har lämnats vidare till Förvaltningsdomstolen i Falun. 

 

2015-02-09: Förvaltningsrätten förelägger nu Ljusdals kommun att lämna svar.  

Förslag till svar behandlas särskilt av nämnden vid sammanträde 12 mars.   
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   UN 0069/15 

 

§ 36 

 

Briefing - Simundervisning i årskurs 3 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen.  

 

Sammanfattning 

 

Samtliga elever i årskurs tre har tidigare erbjudits upp till tio lektioner simundervisning i 

simhallen i Färila genom ett avtal med fritidsförvaltningen. I en del fall har ytterligare 

lektioner erbjudits.  

 

Resorna till lektionerna har bekostats centralt via skolskjutskontot, inte av de enskilda 

skolorna. Olika skolor har därutöver i varierande grad själva ordnat ytterligare 

simundervisning. 

 

Transporterna till simlektionerna har varit kostnadsineffektiva och ett arbete har inletts för att 

samordna skjutsarna. I samband med höstens ekonomiska bromspaket inställdes samtliga 

simlektioner för årskurs tre. Simlektionerna har under våren återupptagits i mindre skala och 

arbete pågår med att forma ett långsiktigt hållbart program. 

 

Förvaltningens handläggare Roland Hamlin redogör muntligt för ärendets hantering och 

planeringen för hur simundervisningen skall organiseras framöver. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2015 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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   UN 0495/14 

 

§ 37 

 

Kvalitetsuppföljning 2015 - utbildningsnämnden. Gymnasieskolan, 
kostnad per program 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

Nämnden får en redovisning om vad varje gymnasieprogram kostar per elev ställd i relation 

till förväntad utgift för interkommunal ersättning om eleven väljer att studera på annan ort. 
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   UN 0014/15 

 

§ 38 

 

Budget 2016, ELP 2017-2018 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys för att slå ihop 

Slotte 1 och Slotte 2 till en gymnasieskola  

 

2. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till effektiviseringar inom 

förskolans organisation 

 

 

Sammanfattning 

 

Enligt budgetprocessen ska utbildningsnämnden i april ta beslut gällande budget 2016 -2018 

för både drift och investering. 

Vid en s.k. Temadag 4 mars belystes flera utmaningar som kan kräva politiska beslut. För att 

komma vidare i arbetet behöver nämnden uttala vilka underlag som behövs inför eventuella 

beslut om budget 2016, ELP 2017-2018.  

Vid temadagen medverkade nämndens ledamöter och ersättare, förvaltningsledning samt 

utvalda skolledare och förskolechef.  

I underlaget som lämnats till nämnden idag framgår ett antal utmaningar som nämnden har att 

ta ställning till. 

Sammanträdet ajourneras för lunch. Sammanträdet återupptas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2015 

Yrkande 
 

Mikael Sellberg (V): Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys för att slå 

ihop Slotte 1 och Slotte 2 till en gymnasieskola  

 

Stina Michelson (S), Kristoffer Hansson (MP): Bifall till Mikael Sellbergs yrkande 

 

Marie Mill (SRD): Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till effektiviseringar 

inom förskolans organisation 

 

 

Forts. 
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   UN 0014/15 

 

§ 38 forts. 

 

Budget 2016, ELP 2017-2018 
 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Sellbergs yrkande. Han finner 

att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills yrkande. Han finner att 

nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 
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   UN 0001/15 

 

§ 39 

 

Övriga frågor och information 2015 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

 
Information 
 
Tf. förvaltningschef informerar om följande: 

 

Placering av barn i förskoleklass hösten 2015 

Kommunen kommer inte att kunna bereda plats på Gärdeåsskolan till hösten för alla barn som 

önskar gå förskoleklass där.  

Kommunen behöver fastställa riktlinjer för vilken elev som har förtur till plats på en viss 

skola, i de fall antalet sökande överstiger skolans kapacitet. 

Förvaltningen återkommer med mer information i ärendet på arbetsutskottets sammanträde 30 

mars.  
 
 
 
 


